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KẾ HOẠCH
THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC
NĂM HỌC 2019 – 2020
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trường THPT Bà Điểm.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020.
Được phép của Cấp ủy, Ban giám hiệu, tổ Ngữ văn trường THPT Bà Điểm xây dựng kế
hoạch “Thành lập Câu lạc bộ Văn học” với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA
Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các hoạt động vui học, rèn luyện thêm một
số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành. Thông qua Câu lạc bộ Văn học nhằm tạo
cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh, thấy được “Mỗi ngày đến trường là
một ngày vui”.
Giúp các em bắt đầu định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng những cá
nhân có năng khiếu giúp các em tự nhận ra giá trị của bản thân, tự trau dồi để phát triển
một cách toàn diện. Học sinh nhận ra giá trị đoàn kết thông qua việc sinh hoạt tập thể,
sinh hoạt nhóm, qua đó học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình làm việc và học
tập.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng tham gia
Tất cả các em học sinh đang học tập tại trường THPT Bà Điểm có năng khiếu và
sở thích môn học và các lĩnh vực khác.
2. Thời gian đăng ký, ra mắt và hoạt động của CLB.
- Thời gian đăng kí tham gia từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2019.
- Chủ nhiệm CLB chủ trì lễ ra mắt Câu lạc bộ trước toàn thể CB-GV-NV và học sinh
toàn trường.
- Thời gian sinh hoạt, địa điểm sinh hoạt do Chủ nhiệm câu lạc bộ tuỳ tình hình cụ thể mà
sắp xếp.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
- Tham gia sáng tác thơ, văn, làm báo.
- Tham gia giao lưu hát, nhảy…
- Xây dựng góc thơ văn trong trường học.
- Xây dựng đội văn nghệ nòng cốt tham gia các hoạt động văn nghệ của nhà trường và
hội diễn các cấp. Các năng khiếu khác như: Đàn gita, ocgan, Biano, hát, sáo, ảo thuật,
diễn xuất…
- Phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu và định hướng nghề nghiệp.
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Ghi chú: Chủ nhiệm CLB và các thành viên trong CLB khi đi vào hoạt động
nghiên cứu, xây dựng các hình thức hoạt động bảo đảm: Thiết thực, lôi cuốn, thu hút các
thành viên mới tham gia.
IV. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
- Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân
chủ trong hoạt động.
- Câu lạc bộ hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Chủ nhiệm CLB, có sự cố vấn
và hưỡng dẫn của tổ Ngữ văn nhưng chịu sự quản lý, giám sát của BGH nhà trường. Chủ
nhiệm câu lạc bộ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CLB.
- Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động diễn ra trong
CLB đều phải báo cáo với BGH nhà trường.
- Hoạt động của CLB được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các
thành viên. Các nội dung hoạt động của CLB được chọn lựa dựa trên một số tiêu chí:
+ Chất lượng của các hoạt động được đặt lên hàng đầu.
+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.
+ Thúc đẩy được phong trào học tập và làm việc nhóm của các thành viên CLB.
+ Nội dung hoạt động đa dạng, chứa đựng nhiều tri thức và những vấn đề thực tế.
+ Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống của
học sinh, không vi phạm pháp luật.
+ Khuyến khích các ý tưởng mới lạ của các thành viên về hình thức hoạt động.
+ Các thành viên của CLB có hình thức gây quỹ để duy trì hoạt động cho Câu lạc bộ.
Các thành viên phải chịu kinh phí mua đồ dùng, dụng cụ thực hành (Nếu có).
V. HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
- CLB là nơi chia sẻ những kinh nghiệm học tập cũng như các trải nghiệm thực tế… và
được sự quản lý chặt chẽ của Ban chủ nhiệm CLB.
- Chủ nhiệm CLB phối hợp với Đoàn trường hoặc các cá nhân, đơn vị phối hợp, hợp tác
tổ chức các hoạt động thường xuyên và các hoạt động học tập, giáo dục cho các thành
viên.
- Tổ chức các hoạt động học tập, ngoại khoá nhằm rèn luyện, củng cố và bồi dưỡng kiến
thức đã được học trên lớp và kiến thức thực tế.
- CLB xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các hoạt động thường kỳ. Các hoạt động
thường kỳ theo tháng và quý.
VI. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
1. Chủ nhiệm CLB
- CLB được tổ chức và điều hành bởi Chủ nhiệm CLB cô Nguyễn Thị Nhụy (Giáo viên
tổ Ngữ văn).
- Chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận đăng ký và quản lý các thành viên của CLB.
- Có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động và liên lạc với các thành viên khi cần.
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- Tiếp nhận thông tin, chỉ thị của Cấp trên để kịp thời thông báo cho các nhóm trưởng của
các nhóm thành viên về tình hình và kế hoạch hoạt động cũng như các chương trình của
CLB.
- Quản lý thành viên thực hiện đúng nội quy của CLB, xử lý các thành viên vi phạm nội
quy và đề xuất nhà trường khen thưởng các thành viên tích cực, xuất sắc.
2. Ban cố vấn
- Thầy Lê Thanh Tòng (Hiệu trưởng nhà trường)
- Thầy Võ Thành Danh (Phó Hiệu trưởng nhà trường)
- Cô Trần Lê Oanh (Tổ trưởng tổ bộ môn Ngữ văn)
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (Tô phó tổ bộ môn Ngữ văn)
- Cô Bành Phương Dung (Giáo viên tổ Ngữ văn)
- Cô Phạm Thị Mai Hương (Giáo viên tổ Ngữ văn)
- Cô Nguyễn Thị Trúc Thy (Giáo viên tổ Ngữ văn)
- Cô Lê Thị Trưng (Giáo viên tổ Ngữ văn)
- Cô Trần Thị Tuyết (Giáo viên tổ Ngữ văn)
- Cô Võ Thị Hồng Yến (Giáo viên tổ Ngữ văn)
3. Các quy định đối với thành viên CLB
- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi quy định sinh hoạt của CLB.
- Tích cực tham gia các hoạt động của CLB.
- Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng CLB.
- Tham gia các chương trình sinh hoạt của CLB đúng giờ, đúng quy định.
- Tham gia vào việc thu xếp bàn ghế, hội trường, sân bãi trước và sau mỗi buổi sinh hoạt.
Trên đây là kế hoạch thành lập CLB Văn học theo sở thích, năng khiếu của học
sinh trường THPT Bà Điểm, năm học 2019 – 2020. Tổ Ngữ văn kính mong các đồng chí
GVCN quan tâm, triển khai đến các em học sinh biết và đăng ký tham gia CLB theo sở
thích, năng khiếu của mình. CLB ra mắt và hoạt động trong tháng 10/2019.

Nơi nhận:
- BGH;
- Lưu tổ Ngữ văn.

Tổ trưởng tổ Ngữ văn

TRẦN LỆ OANH
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